
Příměstský tábor na téma - Dětský svět zapomenutých hraček a her 

26. – 30. 8. 2019 

 
Pondělí 26. 8. 2019 
- dopoledne – uvítání; hraní her našich babiček a dědečků 
- odpoledne - komentovaná prohlídka výstavy „HRAČKY 1850 – 1950 (Dětský svět zapomenutých her)“ 
s ukázkou dalších mechanických hraček v pohybu – provedou a předvedou autoři výstavy z Muzea 
technických hraček 
 
Úterý 27. 8. 2019 
- dopoledne - pod dohledem paní Hany Voříškové a s její pomocí si vyrobíme plošné loutky a vytvoříme 
vlastní příběhy, paní Voříšková nám pak zahraje vlastní krátké představení 
odpoledne - souběžně turnaj ve cvrnkání kuliček, hraní vybraných deskových her atd. 
  
Středa 28. 8. 2019 
- celodenní výlet, jídlo a pití sebou  
- odjezd v 9 hod. z autobusového nádraží ve VM  
- dopoledne návštěva Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou  
- odpoledne návštěva zámecké minizoo v Častolovicích (v zámeckém parku si zahrajeme některé 

z oblíbených her šlechty a vyšší společnosti) 

- předpokládaný návrat do VM v 16 hod. 

 
Čtvrtek 29. 8. 2019 
- dopoledne vyrazíme za město - hry v lese 
- odpoledne - souběžně výroba praků a výroba dalších kulis a loutek + nácvik představení před 
světovou premiérou před zraky rodičů 
- v 17 hod. opékání na muzejním dvorku a odehrání loutkových představení rodičům 
- noční hra a spaní v muzeu 
 
 
Pátek 30. 8. 2019 
- dopoledne vyrazíme za město – hry u vody 
- odpoledne – hraní her, které vznikly před dobou chytrých tel. a tedy nejsou online 
 
 
Program pro děti je připraven vždy od 9 do 15:30 hod., polední pauza je 12 až 13 hod. Děti si mohou 
přinést oběd z domu a v muzeu si ho ohřát nebo odejít na oběd mimo muzeum. Pokud bude dítě 
opouštět muzeum, prosíme rodiče, aby nás o tom vždy ráno informovali. Během polední pauzy 
muzeum za děti neodpovídá. 
  
Co mají mít děti s sebou?  
Budeme opakovaně vyrážet mimo muzeum, takže lahvičku na pití, svačinu (oběd pokud budou jíst v 
muzeu), batůžek, odpovídající oblečení. 
Ve středu jídlo a pití na celý den.  
Ve čtvrtek se bude v muzeu přespávat, děti by si měly donést spacák, karimatku, polštářek, pyžamo a 
věci osobní hygieny. Snídani v pátek ráno zajistí muzeum. 
  
Změna programu vyhrazena! 


